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1. Limitação na Distribuição 

Este documento, bem como as opiniões e conclusões nele contidas, são de uso exclusivo da SPTrans e 
da Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP). Este documento é constituído de 37 páginas e não deverá 
ser manuseado ou distribuído em partes, não sendo permitida a sua distribuição fora da SPTrans e da 
PMSP. 
 
Qualquer usuário deste documento deve estar ciente das condições que nortearam este trabalho, bem 
como das características específicas do setor de transporte público de passageiros por ônibus no 
município de São Paulo, das situações de mercado e econômica do Brasil no horizonte de tempo 
analisado. 
 
A EY responderá às perguntas dos receptores relativas a este documento, à custa da SPTrans e da 
PMSP, somente se o escopo de tais perguntas e respostas for acordado, anteriormente, entre a 
SPTrans, a PMSP e tais receptores. 
 
Este trabalho foi desenvolvido com base em informações disponibilizadas pela SPTrans no que tange 
aos documentos referentes ao processo licitatório dos contratos de concessão e permissão ocorrido 
entre os anos de 2002 e 2003, bem como o processo licitatório da concessão da Área Operacional 4 
ocorrido entre os anos de 2006 e 2007.  
 
A verificação independente contemplou a análise da documentação relacionada aos processos 
licitatórios, os contratos firmados entre o Poder Público e os Consórcios Concessionários e 
Permissionários, bem como os estudos prévios realizados pela SPTrans e que embasaram as condições 
e parâmetros da licitação. Ressalta-se que o escopo do projeto de verificação independente não se 
constitui em qualquer tipo de procedimento de auditoria contábil, de investigação ou de fraude. 
 
Os fatores que possam resultar em diferenças entre o conteúdo deste Relatório Técnico e o conteúdo de 
documentos que tenham o mesmo objeto deste trabalho incluem a adoção de regimes e regras 
contábeis distintos, de metodologia distinta no cálculo dos componentes do fluxo de caixa, além de 
eventuais fontes de informação distintas e a aplicação de diferente metodologia de tratamento de 
dados. 
 
A presente análise tem o objetivo exclusivo de servir como suporte às decisões futuras da SPTrans e da 
PMSP no que diz respeito à obtenção de subsídios técnicos para a definição de regras e características a 
serem adotadas na elaboração dos editais de concorrência pública que orientarão as novas outorgas do 
serviço de transporte coletivo na cidade de São Paulo, não devendo ser utilizada para nenhum outro 
fim. 
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2. Contextualização 

2.1 Objetivo 

 
Este documento tem como objetivo apresentar os resultados da apuração da Taxa Interna de Retorno 
(TIR) implícita nos Contratos de Concessão e Permissão dos serviços de transporte de passageiros em 
vigor, com base nos valores de remuneração ofertados por cada concessionário e permissionário em 
suas Propostas Comerciais. Os valores apresentados ao longo deste Relatório estarão em R$, a menos 
que seja indicado o contrário em informações específicas. 
 
O conteúdo aqui apresentado foi elaborado com base no escopo definido no Edital de Concorrência 
Pública 07/2013 – São Paulo Transportes S.A. – SPTrans – ANEXO I – Termo de Referência, mais 
especificamente, no item 4.4.1 da Etapa 2.3 do referido Termo de Referência. 
 
Este relatório contempla a entrega dos seguintes produtos descritos no Anexo III – Cronograma Físico 
Financeiro Básico, parte integrante do Edital de Concorrência Pública 07/2013 – São Paulo Transportes 
S.A. – SPTrans, conforme quadro abaixo. 
 

Tabela 1 - Relação entre as Seções do Relatório e os Produtos do Cronograma Físico-Financeiro 

Etapa Produtos 
Seção 

Relacionada 

2.3 - Apuração do resultado 

econômico-financeiro 

dos Contratos de Concessão e 

Permissão em vigor. 

(FASE 2) 

Relatório com a estimativa da Taxa Interna de Retorno (TIR) implícita em 

cada Contrato de Concessão e Permissão dos serviços de transporte de 

passageiros em vigor, com base nos valores de remuneração ofertados 

pelos Consórcios e Cooperativas em suas respectivas propostas 

comerciais. 

Seção 3 

 
O documento contempla comparações com os estudos prévios elaborados pela SPTrans e que 
embasaram os parâmetros e as condições adotados no processo licitatório, as principais premissas 
financeiras e tributárias consideradas nas propostas comerciais apresentadas e a metodologia utilizada 
para realizar a análise econômico-financeira dos resultados que originaram as remunerações ofertadas 
no certame.  
 
O documento contempla, ainda, uma revisão da estrutura de fluxo de caixa adotada na Proposta 
Comercial e os impactos decorrentes dessa revisão. 
 
Os pontos identificados pela EY foram posteriormente discutidos com as equipes técnicas da SPTrans 
responsáveis pelo acompanhamento do serviço prestado. Por fim, apresenta-se o resultado da análise 
da TIR implícita, conforme apurado pela EY. 
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2.2 Introdução 

A SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTrans, sob o edital de concorrência pública nº 007/2013, 
vinculada ao Processo Administrativo de Licitações e Contratos - PALC nº 2013/0631 contratou a EY, 
com o objetivo de prestação de serviços de verificação independente dos contratos de concessão e 
permissão do serviço público de transporte coletivo de passageiros por ônibus no município de São 
Paulo atualmente em vigor. 
 
O Sistema de Transporte Público Coletivo por Ônibus no Município de São Paulo é composto por uma 
rede integrada organizada em dois subsistemas:  
 
• Estrutural, atualmente organizado em oito áreas e operado por meio de concessões; e  
• Local, também organizado em oito áreas e operado por meio de permissões.  
 
Os serviços do subsistema estrutural foram concedidos por meio de licitação, a oito consórcios 
concessionários. Os consórcios são apresentados a seguir: 
 
• Área 1: Consórcio BANDEIRANTE de Transporte; 
• Área 2: Consórcio SAMBAÍBA Transportes Urbanos; 
• Área 3: Consórcio PLUS; 
• Área 4: Consórcio LESTE; 
• Área 5: Consórcio VIA SUL Transportes Urbanos; 
• Área 6: Consórcio UNISUL; 
• Área 7: Consórcio SETE; e 
• Área 8: Consórcio SUDOESTE de Transporte. 
 
Os serviços do subsistema local foram concedidos por meio de licitação, a oito grupos permissionários, 
compostos por uma única cooperativa ou por consórcios de cooperativas. Os permissionários são 
apresentados a seguir: 
 
• Área 1: Consórcio TRANSCOOPER FÊNIX; 
• Área 2: Consórcio TRANSCOOPER FÊNIX; 
• Área 3: Consórcio ALIANÇA PAULISTANA; 
• Área 4: Consórcio TRANSCOOPER; 
• Área 5: Consórcio ALIANÇA COOPERPEOPLE; 
• Área 6: Consórcio AUTHO PAM; 
• Área 7: Consórcio AUTHO PAM; e 
• Área 8: Consórcio UNICOOPERS. 
 
 
Os termos contratuais das concessões e das permissões previam a prestação dos serviços por um prazo 
de 10 anos. A área operacional 4 teve seu contrato de concessão iniciado em 13/12/2007 e as demais 
áreas, em 21/07/2003. As permissões tiveram início em 18/07/2003.  
 
No caso da área operacional 4, o contrato caducou em 11 de outubro de 2013, conforme Decreto nº 
54.458.  
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A EY foi contratada como verificadora independente dos Contratos de Concessão e Permissão do 
Transporte Coletivo Público por Ônibus no Município de São Paulo com o intuito de realizar as seguintes 
atividades: 
 
• Análise contábil e econômico-financeira dos contratos de permissão e concessão em vigor (Fase 2); 
• Análise da gestão financeira do serviço de transporte coletivo público de passageiros (Fase 3); 
• Avaliação do modelo de gestão, monitoramento e fiscalização da prestação dos serviços (Fase 4); e 
• Verificação do cumprimento dos requisitos contratuais e normativos relacionados à prestação dos 

serviços (Fase 5). 
 
Este documento refere-se às atividades detalhadas no item 4.4.1 – Produto 2.3.1 – Estimativa da Taxa 
Interna de Retorno (TIR) implícita em cada Contrato de Concessão e Permissão dos serviços de 
transporte de passageiros em vigor, com base nos valores de remuneração ofertados pelos Consórcios e 
Cooperativas em suas respectivas propostas comerciais, conforme apresentado no Anexo I - Termo de 
Referência do Edital 007/2013.  
 
O subitem 4.4.1.1 indica que, para a estimativa da TIR implícita em cada Contrato de Concessão e 
Permissão, a EY deve partir dos estudos técnicos e fluxos de caixa apresentados pelos Consórcios 
Concessionários e Permissionários nos processos licitatórios que deram origem aos contratos em vigor 
e que nortearam a definição dos valores de remuneração ofertados pelas empresas em suas respectivas 
propostas comerciais.  
 
Ainda, de acordo com o subitem 4.4.1.2, a SPTrans repassaria à EY os Editais das referidas Licitações, 
seus anexos e todos as informações e projeções de fluxo de caixa econômico apresentados pelos 
Consórcios Concessionários e Permissionários vencedores e que nortearam os valores de remuneração 
fixados em suas propostas comerciais. 
 
As informações utilizadas pela EY para a realização das análises e estimativas aqui apresentadas foram 
obtidas por meio de: 
 
• Acesso aos editais e seus anexos, disponíveis no site da SPTrans na web; 
• Acesso aos contratos de concessão e permissão, assim como seus aditamentos, ambos disponíveis 

no site da SPTrans na web; e 
• Envio, pela SPTrans, das planilhas com as projeções de fluxo de caixa econômico-financeiro 

apresentados pelos Consórcios Concessionários como anexo às suas propostas comerciais, conforme 
requerido pelo edital de licitação. 

 
Cabe ressaltar que, de acordo com informações prestadas pela SPTrans e com a análise da EY do Edital 
de Licitação e seus anexos, referentes à Permissão, não foram requeridos pelo processo licitatório e, em 
consequência, não foram apresentados pelos permissionários os estudos técnicos que nortearam os 
valores de remuneração ofertados em suas propostas comerciais. 
 
Sendo assim, as análises apresentadas neste documento limitaram-se aos estudos técnicos e projeções 
de fluxo de caixa da operação dos Consórcios Concessionários, conforme planilhas de cálculo 
elaboradas pelas empresas consorciadas e que embasaram os valores de remuneração ofertados pelos 
vencedores da licitação em suas propostas comerciais. 
 
Adicionalmente, foram disponibilizados pela SPTrans os estudos técnicos realizados pela entidade para 
embasar os parâmetros da licitação. Os estudos técnicos compreendem tantos as áreas operacionais do 
Subsistema Estrutural, licitadas por meio de concessões, como as áreas operacionais do Subsistema 
Local, licitadas por meio de permissões. 
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Esses estudos foram realizados previamente ao lançamento do Edital de Licitação, datado de dezembro 
de 2002, e compreenderam a construção de fluxos de caixa para cada área de concessão e permissão. 
Esses fluxos apresentavam a tradução financeira dos requisitos operacionais definidos no edital. 
Contudo, vale ressaltar que tal estudo teve por objetivo uma análise interna da SPTrans, não tendo sido, 
portanto, divulgado no edital de licitação ou ao público em geral.  
 
No caso da Área Operacional 4, que teve uma nova licitação em 2006, o valor de remuneração 
apresentado nas análises que seguem não são comparáveis ao valor resultante do estudo inicial da 
SPTrans, visto que as datas em que esses valores foram estimados são distintas. 
 
O trabalho realizado pela EY contemplou dois tipos de análises, quais sejam: 
 
• Análise referente a possíveis inconsistências de premissas e outros dados apresentados nas planilhas 

de cálculo dos Consórcios Concessionários; e 
• Análise da metodologia e técnica adotadas pelos Consórcios Concessionários no cálculo e apuração 

dos itens que compõem o fluxo de caixa econômico-financeiro. 
 
Ressalta-se, ainda, que as análises realizadas se limitaram aos documentos disponibilizados pela 
SPTrans e que compuseram a documentação oficial apresentada pelos concessionários à época da 
licitação. 
 
Posto isso, este documento tem por finalidade apresentar o resultado das análises realizadas pela EY 
sobre as planilhas de cálculo entregues pelos Consórcios, que contemplavam as condições, as premissas 
e os parâmetros adotados nos cálculos que levaram à oferta da remuneração por passageiro 
transportado declarada em suas propostas comerciais. Vale ressaltar que o fluxo de caixa do Consórcio 
Concessionário operador da Área Operacional 4 considera um período diferenciado, calculado a partir 
do ano de 2007, tendo em vista sua data de início de vigência contratual e o prazo previsto para a sua 
operação em seu contrato de concessão. 
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3. Análise das Premissas Adotadas nas Propostas Comerciais 

Esta seção do relatório apresenta a análise realizada sobre as premissas adotadas pelos concessionários 
em suas propostas comerciais para a elaboração do fluxo de caixa que resultou no valor ofertado de 
remuneração por passageiro transportado. As premissas aqui analisadas são oriundas das planilhas 
anexas às propostas comerciais e foram comparadas, em determinados casos, com dados efetivos 
apurados pela SPTrans ou com as premissas adotadas nos estudos prévios realizados pela SPTrans. Os 
valores apresentados nas subseções seguintes estão em moeda constante.  
 
 

3.1 Demanda de Passageiros Transportados 

 
A EY comparou as projeções de demanda apresentadas na proposta comercial dos concessionários com 
o estudo da SPTrans e com a demanda registrada pelo sistema de transporte.  
 
Para a área operacional 4, foi considerada a demanda observada a partir de dezembro de 2007, mês 
em que o contrato de concessão foi assinado. Tendo em vista que o contrato foi assinado no dia 13 de 
dezembro, por simplificação, foi considerada metade da demanda no referido mês. Além disso, utilizou-
se a demanda informada pela SPTrans até julho/2013, data da última informação disponibilizada pela 
SPTrans.  
 
Assim, há a necessidade de uma estimativa de demanda para os meses de agosto, setembro e outubro 
de 2013 para fechar o prazo efetivo da concessão, que terminou em 11/10/13 por meio de um Decreto 
que estabeleceu a caducidade do contrato. 
 
Para as demais áreas, a demanda apresentada considerou os dados informados pela SPTrans, desde 
2003. Para os meses de agosto e setembro, não há informações de demanda para as áreas 
operacionais, visto que a operação iniciou-se somente em 02/10/03, de acordo com informações da 
equipe técnica da SPTrans. Os dados de demanda contemplaram o horizonte de tempo até julho/13, 
prazo final da concessão. 
 
As tabelas que seguem apresentam o comparativo da demanda por área operacional. Os gráficos abaixo 
visam a ilustrar as diferentes curvas de demanda esperadas nos estudos da SPTrans e dos 
concessionários em relação à demanda observada no período de vigência dos contratos: 

Tabela 2 – Demanda de Passageiros da Área Operacional 1 
 

Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 1 124.037.643 140.400.000 32.784.455 

Semestre 2 124.037.643 140.400.000 52.803.162 

Semestre 3 124.037.643 141.102.000 68.277.706 

Semestre 4 124.037.643 141.807.510 84.103.559 

Semestre 5 124.037.643 142.516.548 87.949.301 

Semestre 6 124.037.643 143.229.130 85.852.495 

Semestre 7 124.037.643 143.945.276 87.504.909 

Semestre 8 124.037.643 144.665.002 85.838.636 

Semestre 9 124.037.643 145.388.327 87.169.109 
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Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 10 124.037.643 146.115.269 87.590.214 

Semestre 11 124.037.643 146.845.845 90.346.373 

Semestre 12 124.037.643 147.580.075 87.828.816 

Semestre 13 124.037.643 148.317.975 87.028.941 

Semestre 14 124.037.643 149.059.565 88.085.577 

Semestre 15 124.037.643 149.804.863 89.108.823 

Semestre 16 124.037.643 150.553.887 89.131.203 

Semestre 17 124.037.643 151.306.656 88.860.505 

Semestre 18 124.037.643 152.063.190 88.602.470 

Semestre 19 124.037.643 152.823.506 86.620.943 

Semestre 20 124.037.643 153.587.623 86.907.832 
Fonte: Estudo SPTrans, anexo à proposta comercial do Consórcio e registros de passageiros da SPTrans 

 
 

Gráfico 1 – Comportamento da Demanda Estimada – Área 1 

 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 

Tabela 3 – Demanda de Passageiros da Área Operacional 2 
 

Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 1 151.113.593 176.280.000 46.942.556 

Semestre 2 151.113.593 176.280.000 76.931.371 

Semestre 3 151.113.593 177.161.400 98.511.107 

Semestre 4 151.113.593 178.047.207 107.305.487 

Semestre 5 151.113.593 178.937.443 111.327.028 

Semestre 6 151.113.593 179.832.130 107.524.928 

Semestre 7 151.113.593 180.731.291 109.597.432 

Semestre 8 151.113.593 181.634.947 108.775.961 
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Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 9 151.113.593 182.543.122 111.825.429 

Semestre 10 151.113.593 183.455.838 112.181.458 

Semestre 11 151.113.593 184.373.117 114.913.758 

Semestre 12 151.113.593 185.294.982 111.342.725 

Semestre 13 151.113.593 186.221.457 110.162.056 

Semestre 14 151.113.593 187.152.565 110.267.637 

Semestre 15 151.113.593 188.088.327 110.364.432 

Semestre 16 151.113.593 189.028.769 110.377.047 

Semestre 17 151.113.593 189.973.913 110.109.414 

Semestre 18 151.113.593 190.923.783 108.536.800 

Semestre 19 151.113.593 191.878.401 106.862.772 

Semestre 20 151.113.593 192.837.793 106.606.338 
Fonte: Estudo SPTrans, anexo à proposta comercial do Consórcio e registros de passageiros da SPTrans 
 

Gráfico 2 – Comportamento da Demanda Estimada – Área 2 

 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 

 

Tabela 4 – Demanda de Passageiros da Área Operacional 3 
 

Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 1 116.950.855 138.060.000 45.686.425 

Semestre 2 116.950.855 138.060.000 70.980.547 

Semestre 3 116.950.855 138.750.300 91.597.607 

Semestre 4 116.950.855 139.444.052 104.994.112 

Semestre 5 116.950.855 140.141.272 110.519.114 

Semestre 6 116.950.855 140.841.978 105.473.098 

Semestre 7 116.950.855 141.546.188 109.295.498 
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Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 8 116.950.855 142.253.919 106.664.710 

Semestre 9 116.950.855 142.965.189 108.236.005 

Semestre 10 116.950.855 143.680.014 105.848.777 

Semestre 11 116.950.855 144.398.415 109.413.971 

Semestre 12 116.950.855 145.120.407 104.159.512 

Semestre 13 116.950.855 145.846.009 103.753.146 

Semestre 14 116.950.855 146.575.239 102.492.453 

Semestre 15 116.950.855 147.308.115 104.368.248 

Semestre 16 116.950.855 148.044.655 103.585.064 

Semestre 17 116.950.855 148.784.879 103.142.597 

Semestre 18 116.950.855 149.528.803 103.276.075 

Semestre 19 116.950.855 150.276.447 101.764.517 

Semestre 20 116.950.855 151.027.829 99.877.626 
Fonte: Estudo SPTrans, anexo à proposta comercial do Consórcio e registros de passageiros da SPTrans 

 
Gráfico 3 – Comportamento da Demanda Estimada – Área 3 

 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 
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Tabela 5 – Demanda de Passageiros da Área Operacional 4 
 

Período Estudo SPTrans
1
 Proposta Comercial 

2
 Observado

3
 

Semestre 1 120.917.068 85.335.767 79.056.164 

Semestre 2 120.917.068 85.335.767 88.641.171 

Semestre 3 120.917.068 85.335.767 84.492.866 

Semestre 4 120.917.068 85.335.767 88.074.971 

Semestre 5 120.917.068 85.335.767 84.019.878 

Semestre 6 120.917.068 85.335.767 86.315.439 

Semestre 7 120.917.068 85.335.767 82.540.219 

Semestre 8 120.917.068 85.335.767 86.544.915 

Semestre 9 120.917.068 85.335.767 78.467.970 

Semestre 10 120.917.068 85.335.767 79.302.847 

Semestre 11 120.917.068 85.335.767 75.005.753 

Semestre 12 120.917.068 85.335.767 24.741.414 

Semestre 13 120.917.068 85.335.767 - 

Semestre 14 120.917.068 85.335.767 - 

Semestre 15 120.917.068 85.335.767 - 

Semestre 16 120.917.068 85.335.767 - 

Semestre 17 120.917.068 85.335.767 - 

Semestre 18 120.917.068 85.335.767 - 

Semestre 19 120.917.068 85.335.767 - 

Semestre 20 120.917.068 85.335.767 - 
Fonte: Estudo SPTrans, anexo à proposta comercial do Consórcio e registros de passageiros da SPTrans 
 
  

                                                
1
O estudo da SPTrans foi realizado em 2002.  

2
A Proposta Comercial foi apresentada na licitação realizada em 2007.  

3
A demanda observada foi informada pela SPTrans, também disponibilizada em seu site na web, e não contemplou os 3 últimos 

meses de vigência contratual, antes do Decreto que estabeleceu a caducidade do Contrato.  
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Gráfico 4 – Comportamento da Demanda Estimada – Área 4
4
 

 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 

 

Tabela 6 – Demanda de Passageiros da Área Operacional 5 
 

Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 1 94.178.766 121.680.000 35.846.040 

Semestre 2 94.178.766 121.680.000 57.639.574 

Semestre 3 94.178.766 122.288.400 70.232.936 

Semestre 4 94.178.766 122.899.842 79.094.142 

Semestre 5 94.178.766 123.514.341 82.182.712 

Semestre 6 94.178.766 124.131.913 78.349.664 

Semestre 7 94.178.766 124.752.572 78.679.672 

Semestre 8 94.178.766 125.376.335 79.760.517 

Semestre 9 94.178.766 126.003.217 80.626.017 

Semestre 10 94.178.766 126.633.233 77.882.682 

Semestre 11 94.178.766 127.266.399 80.839.913 

Semestre 12 94.178.766 127.902.731 80.208.573 

Semestre 13 94.178.766 128.542.245 81.257.530 

Semestre 14 94.178.766 129.184.956 79.465.977 

Semestre 15 94.178.766 129.830.881 78.159.029 

Semestre 16 94.178.766 130.480.035 78.614.473 

Semestre 17 94.178.766 131.132.436 79.443.454 

Semestre 18 94.178.766 131.788.098 77.115.032 

                                                
4
 A demanda observada considera o fluxo até o 11º semestre, tendo em vista que o 12º semestre não se encontra completo em 

decorrência da caducidade do contrato de concessão. 
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Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 19 94.178.766 132.447.038 75.357.344 

Semestre 20 94.178.766 133.109.273 74.241.500 
Fonte: Estudo SPTrans, anexo à proposta comercial do Consórcio e registros de passageiros da SPTrans 
 

Gráfico 5 – Comportamento da Demanda Estimada – Área 5 

 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 

 

Tabela 7 – Demanda de Passageiros da Área Operacional 6 
 

Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 1 154.891.548 202.800.000 44.631.974 

Semestre 2 154.891.548 202.800.000 69.833.745 

Semestre 3 154.891.548 203.814.000 88.940.828 

Semestre 4 154.891.548 204.833.070 106.327.406 

Semestre 5 154.891.548 205.857.235 115.503.042 

Semestre 6 154.891.548 206.886.522 112.819.501 

Semestre 7 154.891.548 207.920.954 115.636.014 

Semestre 8 154.891.548 208.960.559 114.425.463 

Semestre 9 154.891.548 210.005.362 123.762.150 

Semestre 10 154.891.548 211.055.389 121.623.426 

Semestre 11 154.891.548 212.110.665 122.245.374 

Semestre 12 154.891.548 213.171.219 119.070.916 

Semestre 13 154.891.548 214.237.075 118.578.136 

Semestre 14 154.891.548 215.308.260 118.235.771 

Semestre 15 154.891.548 216.384.802 121.598.348 

Semestre 16 154.891.548 217.466.726 122.399.659 

Semestre 17 154.891.548 218.554.059 119.071.156 
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Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 18 154.891.548 219.646.829 117.306.656 

Semestre 19 154.891.548 220.745.064 115.585.413 

Semestre 20 154.891.548 221.848.789 113.837.602 
Fonte: Estudo SPTrans, anexo à proposta comercial do Consórcio e registros de passageiros da SPTrans 
 

Gráfico 6 – Comportamento da Demanda Estimada – Área 6 

 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 

 

Tabela 8 – Demanda de Passageiros da Área Operacional 7 
 

Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 1 105.025.193 126.360.000 55.476.341 

Semestre 2 105.025.193 126.360.000 85.350.252 

Semestre 3 105.025.193 126.991.800 115.894.050 

Semestre 4 105.025.193 127.626.759 150.960.915 

Semestre 5 105.025.193 128.264.893 157.980.774 

Semestre 6 105.025.193 128.906.217 155.993.051 

Semestre 7 105.025.193 129.550.748 160.514.651 

Semestre 8 105.025.193 130.198.502 157.747.378 

Semestre 9 105.025.193 130.849.495 171.985.006 

Semestre 10 105.025.193 131.503.742 179.468.120 

Semestre 11 105.025.193 132.161.261 183.656.498 

Semestre 12 105.025.193 132.822.067 181.054.644 

Semestre 13 105.025.193 133.486.177 181.816.950 

Semestre 14 105.025.193 134.153.608 182.639.194 

Semestre 15 105.025.193 134.824.376 183.850.564 

Semestre 16 105.025.193 135.498.498 184.240.026 
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Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 17 105.025.193 136.175.991 180.094.851 

Semestre 18 105.025.193 136.856.871 177.899.234 

Semestre 19 105.025.193 137.541.155 174.603.266 

Semestre 20 105.025.193 138.228.861 174.475.623 
Fonte: Estudo SPTrans, anexo à proposta comercial do Consórcio e registros de passageiros da SPTrans 
 

Gráfico 7 – Comportamento da Demanda Estimada – Área 7 

 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 

 

Tabela 9 – Demanda de Passageiros da Área Operacional 8 
 

Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 1 122.734.930 163.800.000 32.581.169 

Semestre 2 122.734.930 163.800.000 52.472.209 

Semestre 3 122.734.930 164.619.000 69.433.424 

Semestre 4 122.734.930 165.442.095 80.583.720 

Semestre 5 122.734.930 166.269.305 84.250.285 

Semestre 6 122.734.930 167.100.652 82.099.994 

Semestre 7 122.734.930 167.936.155 83.356.699 

Semestre 8 122.734.930 168.775.836 81.781.464 

Semestre 9 122.734.930 169.619.715 85.167.587 

Semestre 10 122.734.930 170.467.814 86.512.648 

Semestre 11 122.734.930 171.320.153 86.995.094 

Semestre 12 122.734.930 172.176.754 84.930.743 

Semestre 13 122.734.930 173.037.637 85.880.216 

Semestre 14 122.734.930 173.902.826 87.648.926 

Semestre 15 122.734.930 174.772.340 87.073.428 
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Período Estudo SPTrans Proposta Comercial Observado 

Semestre 16 122.734.930 175.646.201 87.498.758 

Semestre 17 122.734.930 176.524.432 81.910.555 

Semestre 18 122.734.930 177.407.055 78.185.805 

Semestre 19 122.734.930 178.294.090 77.391.417 

Semestre 20 122.734.930 179.185.560 77.574.705 
Fonte: Estudo SPTrans, anexo à proposta comercial do Consórcio e registros de passageiros da SPTrans 
 

Gráfico 8 – Comportamento da Demanda Estimada – Área 8 

 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 

 
Observa-se, pelas informações anteriormente apresentadas, que a demanda efetivamente registrada no 
período de vigência da concessão ficou consistentemente abaixo da demanda estimada pelo estudo 
preliminar da SPTrans que norteou os parâmetros financeiros da licitação. 
 
Observa-se, ainda, que a demanda prevista pelos concessionários ficou relevantemente acima da 
demanda preliminar e, mais ainda, da demanda observada. Exceção é observada apenas na área 7, que 
apresentou demanda observada acima das estimativas realizadas. 
 
As diferenças entre as demandas efetivamente registradas e as projeções podem ser explicadas pelo 
fato de que as projeções foram feitas com base em um conceito de infraestrutura de transporte publico 
que acabou não se concretizando e pelo fato de que, na época da projeção, não existia o sistema de 
bilhetagem eletrônica. Sendo assim, infere-se que as projeções foram baseadas em históricos de 
demanda imprecisos.  
 
As variações médias para cada Área Operacional, em termos percentuais, são detalhadas na tabela a 
seguir: 
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Tabela 10 – Comparativo da Demanda Observada de Passageiros em relação às Estimativas 
 

Área Operacional 
Observado x Estudo 

SPTrans 
Observado x  

Proposta Comercial 

1 -34% -44% 

2 -31% -43% 

3 -15% -31% 

4
5
 -35% -8% 

5 -20% -41% 

6 -29% -48% 

7 52% 21% 

8 -36% -54% 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 

 
Conforme observado na maior parte das propostas comerciais, as estimativas de demanda das 
concessionárias resultaram em impactos positivos no retorno dos fluxos de caixa projetados.  
 
Nesse contexto, para estimar o efeito da demanda observada sobre as previsões de custos e 
investimentos do fluxo de caixa da Proposta Comercial, a EY realizou um ajuste na própria planilha de 
cálculo entregue pelos consórcios em que a demanda prevista é substituída. Assim, pode-se verificar 
que os resultados demonstram a relevância da previsão de demanda sobre os resultados auferidos nas 
Propostas Comerciais, conforme apresentado abaixo: 
 

Tabela 11 – Comparativo da Demanda Observada de Passageiros em relação às Estimativas 
 

Área Operacional TIR Apresentada (% a.a.) 
TIR Recalculada com 

Demanda Efetiva (% a.a.) 
TIRM Recalculada com 

Demanda Efetiva (% a.a.) 

1 31,34% N/D -17,07% 

2 26,11% N/D -12,97% 

3 31,67% -19,09% N/D 

4 18,00% 2,06% N/D 
5 30,45% -23,93% N/D 
6 30,78% N/D -12,57% 

7 30,23% 56,77% N/D 

8 27,10% N/D -14,37% 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans, proposta comercial e registros de passageiros da SPTrans 
 
Observa-se que apenas a área 7 obteria resultados superiores com a demanda observada a posteriori. 
As demais áreas apresentaram resultados relevantemente abaixo da previsão da proposta, resultando 
na impossibilidade de cálculo da TIR na maior parte das observações. Apenas como referência, a EY 
recalculou, também, a TIR Modificada, que também demonstrou resultados negativos de retorno. 
 

                                                
5
 Comparativo dos dados observados desconsiderou o último semestre de operação (12º semestre da projeção) por não estar 

completo em decorrência da caducidade do contrato. 
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Em relação às diferenças observadas entre a demanda efetivamente observada e aquela projetada pela 
SPTrans em seu estudo inicial, pode-se inferir, com base em discussões com as equipes técnicas da 
SPTrans, que determinadas condições e expectativas relacionadas ao sistema de transporte tenham 
impactado a estimativa de demanda, quais sejam: 
 

 A modelagem financeira dos contratos previa relevantes alterações no sistema de transporte. 
Parte dessas alterações, que incluíam construções e reformas de terminais, implantações de 
sistemas de monitoramento, criação de centros operacionais, entre outros, não foram 
integralmente implantadas; e 

 À época, não havia um sistema eletrônico de registro de passageiros. Sendo assim, as 
informações sobre usuários do sistema dependiam de fontes como as catracas instaladas nos 
veículos, fiscais em garagens, entre outros. Pode-se observar, pelos gráficos das curvas de 
demanda efetiva apresentados acima, que os dados de passageiros transportados somente 
começam a estabilizar a partir do 4º semestre de operação, data em que o sistema de 
bilhetagem eletrônica se encontrava quase que integralmente implantado. 

 
 

3.2 Alíquota de PIS, COFINS e ISS para Receitas de Serviços de Transporte 

 
A EY comparou as alíquotas de PIS e COFINS adotadas nas propostas comerciais dos concessionários 
para as receitas de serviços de transporte e identificou divergência na alíquota de PIS aplicada.  
 
Exceto para a área operacional 4, que aplicou adequadamente a alíquota vigente de 0,65%, as 
propostas comerciais das demais áreas utilizaram o percentual de 0,8%, que não condiz com as 
alíquotas vigentes desse tributo à época da celebração dos contratos de concessão. A adoção de um 
percentual superior à alíquota vigente de PIS tem como efeito a elevação das estimativas de custos com 
tributos indiretos e, em consequência, reduz a TIR calculada e apresentada pelo concessionário na 
planilha.  
 
Não foi identificada divergência em relação à alíquota de COFINS. 
 
Observou-se que as propostas comerciais não consideraram o pagamento de ISS, em linha com a 
isenção concedida pela PMSP. 
 

3.3 Alíquotas de PIS, COFINS e ISS para Receitas Adicionais 

 
Observa-se que as mesmas alíquotas de PIS e COFINS das receitas de serviços foram aplicadas às 
receitas adicionais. Contudo, é importante ressaltar que as alíquotas variam de acordo com o regime de 
incidência aplicável e, embora não se tenha um detalhamento do tipo de receita auferida, considerando-
se que os serviços de transporte adotam um regime diferenciado, a probabilidade de que as receitas 
adicionais tenham uma natureza que resulte numa mesma alíquota diferenciada seria baixa.  
 
Sendo assim, considerando-se um cenário semelhante ao observado efetivamente, em que as receitas 
adicionais são provenientes da comercialização de espaços de mídia/publicidade, as alíquotas de PIS e 
COFINS seriam de 1,65% e 7,6%, respectivamente.  
 
Além disso, é importante avaliar se há a previsão da incidência de ISS, conforme alíquota estabelecida 
no município de São Paulo. De acordo com informações obtidas pela EY, apenas o serviço de transporte 
é isento de ISS pela PMSP. De acordo com análises realizadas por equipe da EY especializada em 



Relatório de Apuração da TIR Implícita dos Contratos de Concessão e Permissão 

São Paulo Transportes S.A. 

Versão Final 
 

21 

 

tributos indiretos, a natureza das receitas adicionais, caso se considere que as mesmas seriam oriundas 
da veiculação de mídia e publicidade nos veículos, conforme constatado a posteriori nos trabalhos de 
verificação independente, resulta na não incidência de ISS. Assim, o cálculo da Proposta Comercial foi 
realizado adequadamente em relação a esse tributo especificamente. 
 
O efeito esperado no fluxo de caixa, se as alíquotas de PIS e COFINS aplicadas sobre as receitas 
adicionais fossem alteradas, é de que houvesse um incremento no valor total de tributos indiretos, 
aumentando, assim, as saídas de caixa, e reduzindo a TIR apresentada nas planilhas das propostas 
comercias. 
 

3.4 Composição de frota versus fluxo financeiro de investimentos 

 
Na proposta comercial, é apresentada tabela de composição da frota a cada semestre e o fluxo 
financeiro dos investimentos em veículos. A EY verificou a consistência da informação de tamanho de 
frota com as inclusões, exclusões e com a estimativa, em termos monetários, dos investimentos nesses 
veículos. 
 
Para as áreas operacionais 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, a quantidade de frota considerada no fluxo financeiro 
condiz com a tabela de composição da frota, também informada na planilha da proposta comercial. O 
comparativo adotou a frota patrimonial, o que é considerado adequado.  
 

3.5 Financiamento 

 
A análise das condições e características dos financiamentos considerados na Proposta Comercial é 
apresentada a seguir. 
 
O percentual financiado considerado por cada Consórcio Concessionário para os principais tipos de 
investimentos estão apresentados na tabela abaixo: 

Tabela 12 – Proporção de Financiamento dos Investimentos da Proposta Comercial 
 

Área Operacional Veículos Bens reversíveis 
Validadores e 
Monitoração 

Instalações, 
equipamentos e 

garagens 

1 80% 90% 90% * 70% 

2 30% 30% 30% 30% 

3 50% 90% 90% * 20% 

4 

16%/80% 
44%/80% 
15%/80% 

90% 
80% 

Não há 0% 0% 

5 60% 90% 90% * 20% 

6 30% 90% 90% * 20% 

7 50% 90% 90% * 20% 

8 30% 90% 90% * 53% / 20% 
* O valor inicial de investimentos em validadores parece ter sido preenchido incorretamente nas planilhas de propostas comerciais. 
Contudo, não impacta o fluxo financeiro da proposta, pois a célula não é utilizada para fins de cálculo na planilha. 
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Fonte: EY a partir da proposta comercial 

 
Nas áreas operacionais 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8, para todos os investimentos, foram consideradas as 
seguintes condições financeiras: prazo de amortização de 42 meses, prazo de carência de 6 meses, taxa 
de juros de 12% ao ano e juros de 10% sobre o período de carência. 
 
Na área operacional 4, os investimentos em veículos, exceto trólebus, consideraram prazo de 
amortização de 5 anos (60 meses), prazo de carência de 1 ano (12 meses) e taxa de juros de 6,5% ao 
ano. Para veículos trólebus, o prazo de amortização é de 8 anos (96 meses). 
 

3.6 Saldo Devedor dos Financiamentos 

 
O saldo devedor dos financiamentos é considerado no fluxo de caixa como uma saída de recursos no 
último semestre, sendo adicionado na linha da amortização dos financiamentos. Entende-se que tal 
procedimento pode ser considerado adequado. 
 

3.7 Fluxo Financeiro de Investimentos Totais 

 
O fluxo financeiro dos investimentos no sistema ônibus e nos terminais foi apresentado nas abas 43 e 
44 da Proposta Comercial. O fluxo apresenta a abertura dos recursos próprios e dos financiamentos.  
 
Contudo, na totalização dos recursos, utilizados para a apuração do fluxo de caixa, é aplicado um fator 
adicional de 0,4%, majorando, assim, o valor do investimento adotado no fluxo de caixa.  
 
Não é possível afirmar, mas pode-se inferir que o motivo dessa majoração poderia ser decorrente de 
pagamento da Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). Contudo a alíquota da 
CPMF equivalia a 0,38% à data da licitação. 
 
A proposta comercial da área operacional 4 não considerou esse custo. Tal fato está alinhado à data em 
que a sua concessão foi licitada, a partir da qual a CPMF deixou de ser aplicada. 
 

3.8 Amortização de Investimentos em Bens Reversíveis 

 
O cálculo da amortização adotou o valor total de investimentos em bens reversíveis dividido pelo prazo 
total da concessão. Entende-se que o procedimento adequado, em termos de atendimento aos padrões 
contábeis, seria amortizar cada bem reversível pelo prazo remanescente da concessão a partir da data 
em que o investimento é efetivamente incluído no fluxo financeiro. 
 
Tal observação não se aplica à área operacional 4, que não previu investimentos em bens reversíveis. 
 
O efeito no fluxo de caixa é uma antecipação de valores amortizados, o que ocasiona uma antecipação, 
também, de benefícios fiscais decorrentes do abatimento antecipado de valores na base de cálculo do 
imposto de renda e contribuição social. 
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3.9 Tributos sobre movimentação financeira 

 
Os cálculos dos valores dos tributos sobre movimentação financeira são feitos em arquivo a parte, 
indicado nas células da planilha da Proposta Comercial como elos externos ao arquivo. Não se teve 
acesso a quaisquer arquivos adicionais à planilha requerida no Anexo VIII do Edital de Licitação para 
avaliar a metodologia aplicada.  
 
De todo modo, os montantes para pagamento de tributos não parecem condizer com as alíquotas de 
tributos vigentes à época sobre as movimentações financeiras (CPMF, IOF, outros), indicando estar 
acima do que seria previsto.  
 
Além disso, caso os tributos estejam diretamente vinculados às despesas financeiras decorrentes do 
pagamento de juros pelos financiamentos, há que se considerar a condição de que determinadas linhas 
de financiamento, usualmente adotadas para financiamento de ônibus e caminhões, são isentas de 
desse tipo de tributo. 
 

3.10 Imposto de Renda e Contribuição Social (IR/CS): 

 
O cálculo de Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) contemplou 
parâmetros que não puderam ser identificados. Contudo, a fórmula adotada no cálculo não parece 
condizer com as regras vigentes na legislação para o cálculo de IR/CSLL, conforme apresentado: 
 

CSLAIRCSLAIRCSLAIRIR /%9)000.240/(%10/%15    
 
Onde: 
LAIR/CS = lucro antes de IR e CSLL 
 
O cálculo da EY apurou um valor de IR/CSLL, em média, 2% acima do custo apresentado nas planilhas. 
 
Na área operacional 4, o cálculo foi validado somente para o primeiro semestre da projeção. Nos demais 
semestres, os valores apresentados variaram e não coincidiram com o cálculo baseado na legislação 
vigente. A EY reproduziu o cálculo, segundo a legislação vigente para o regime de lucro real, e obteve 
resultados 30% acima do valor informado nos demais semestres da projeção. 
 
Os efeitos do cálculo nas planilhas é um aumento nos fluxos positivos de caixa. 
 

3.11 Capital de Giro 

 
O capital de giro baseia-se no conceito de liquidez operacional de um negócio. Ou seja, é o recurso 
utilizado para sustentar as operações diárias de uma empresa.  
 
A forma com que o capital de giro é estimado nas propostas comerciais parece considerar que essa é 
uma necessidade específica do início da operação e que seu ajuste é feito somente ao final do prazo da 
concessão.  
 
Tal conceito não condiz com as práticas de mercado para o cálculo do capital de giro, que contemplam 
uma estimativa de necessidade permanente ou não, diante da operação prevista, de recursos para 
permitir a continuidade do negócio. 
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Infere-se que o tratamento adotado seria mais semelhante a um aporte de capital inicial do acionista do 
que, especificamente, uma necessidade de capital de giro.  
 
É possível admitir que se estimem recursos iniciais para a viabilidade da operação. Contudo, as 
estimativas da proposta comercial consideram tão somente a necessidade inicial. Além disso, o conceito 
adotado de que o recurso inicial previsto como necessidade de capital de giro retorna ao final do prazo 
de concessão integralmente não é considerado aderente à metodologia de capital de giro. 
 
A EY realizou estimativas, com base em metodologia aplicada usualmente, e identificou que a aplicação, 
de acordo com o apresentado pelos concessionários, impacta os resultados do fluxo de caixa e a 
apuração da TIR da concessão. 
 
As estimativas da EY consideraram, como premissas para o cálculo do investimento em capital de giro, 
os prazos médios apurados em amostra das Demonstrações Financeiras de concessionários e 
permissionários para os anos de 2011 e 2012. 
 
O efeito da aplicação de investimento em capital de giro no fluxo de caixa, conforme apresentado nas 
propostas comerciais, onerou o fluxo inicial, ocasionando uma redução da taxa interna de retorno 
estimada nas planilhas das propostas comerciais. 
 
Não é possível afirmar que a premissa de capital de giro inicial, tal como previsto nas propostas 
comerciais, seja inconsistente ou inadequada, pois depende da estratégia comercial das licitantes.  
Contudo, trata-se de uma premissa que tem alto impacto na taxa interna de retorno calculada, 
considerando ser um valor expressivo que representa uma saída de caixa logo no início do fluxo. Nesse 
sentido, entendeu-se importante realizar uma análise de sensibilidade que desconsidere o valor inicial 
de capital de giro, a fim de observar os efeitos sobre a TIR.  
 
Com o objetivo de sensibilizar os efeitos da inclusão da necessidade de capital de giro ao longo do 
tempo e, também, da inclusão ou não do capital de giro inicial considerado nas propostas comerciais, a 
EY realizou o cálculo considerando cenários para que se possam indicar, separadamente, os efeitos de 
cada um dos pontos levantados. 
 

3.12 Valor não depreciado 

 
A área operacional 1 não apresentou informação nessa linha do fluxo de caixa. A linha de valor 
realizado de ativo permanente, na aba 45 da planilha, contempla as entradas de recursos decorrentes 
da venda dos veículos ao final da concessão. 
 
Para as áreas operacionais 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, há um valor registrado como valor não depreciado, no 
último período da concessão, cuja consistência não pode ser avaliada. Uma análise dos investimentos 
realizados, dos valores de depreciação e amortização, bem como do valor de venda de veículos ao longo 
do prazo da concessão resultou em valores distintos daquele informado como valor não depreciado. 
 
O impacto da inclusão dessa linha de valor não depreciado resulta num efeito positivo sobre o fluxo de 
caixa. Contudo, tendo em vista o valor do dinheiro no tempo e o fato de que tal inclusão no fluxo ocorre 
próxima ao final da concessão, estima-se que seu impacto seja pouco significativo sobre a TIR calculada. 
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3.13 Custo de Capital 

 
O custo de capital informado na planilha da Proposta Comercial é originário de outro arquivo ao qual 
não se teve acesso. Pela fórmula que busca a informação em outro arquivo, observa-se que o custo de 
capital foi obtido de uma planilha cuja aba tem o nome FINANCIAMENTO.  
 
Comparando-se o custo do capital às premissas de juros dos financiamentos estimados, observa-se que 
a taxa é a mesma, equivalente a 12% a.a. 
 
Sendo assim, infere-se que o custo do capital indicado na Proposta Comercial se refere ao custo do 
capital de terceiros e não do capital próprio.  
 
Tendo em vista o conceito de que o custo de oportunidade pela qual o acionista estaria disposto a 
aceitar o negócio, uma taxa que poderia ser considerada equivalente é a Taxa Interna de Retorno (TIR) 
apurada ou, alternativamente, algum percentual menor que justificasse a aceitação do negócio com a 
TIR apresentada na planilha de cálculo. 

 

3.14 TIR Apresentada 

 
As Taxas Internas de Retorno apresentadas nas Propostas Comerciais de cada área operacional foram 
apuradas adequadamente, considerando-se o fluxo de caixa apresentado. 
 
Apresenta-se, abaixo, o resultado observado comparativamente à TIR indicada nos estudos realizados 
pela SPTrans antes da licitação. 

Tabela 13 – Comparativo da TIR – Estudo SPTrans e Proposta Comercial 
 

Área Operacional 
Estudo SPTrans 

(% a.a.) 
Proposta Comercial 

(% a.a.) 

1 18,0% 31,34% 

2 18,0% 26,11% 

3 18,0% 31,67% 

4 18,0% 18,00% 

5 18,0% 30,45% 

6 18,0% 30,78% 

7 18,0% 30,23% 

8 18,0% 27,10% 
Fonte: EY a partir dos dados do estudo SPTrans e proposta comercial 

 

  



Relatório de Apuração da TIR Implícita dos Contratos de Concessão e Permissão 

São Paulo Transportes S.A. 

Versão Final 
 

26 

 

3.15 Remuneração Ofertada 

 

As remunerações são aquelas que, aplicadas às projeções de fluxo de caixa estruturadas pelos 

Concessionários, resultam na TIR declarada nas planilhas de cálculo da Proposta Comercial. 

Tabela 14 – Comparativo da Remuneração por Passageiro – Estudo SPTrans e Proposta Comercial 
 

Área Operacional 
Estudo SPTrans 

(R$) 
Proposta Comercial 

(R$) 

1 1,0170 1,0170 

2 0,7114 0,7114 

3 1,1336 1,1336 

4 1,1336
6
 1,6646 

5 0,9756 0,9756 

6 0,9997 0,9997 

7 1,1465 1,1465 

8 0,9089 0,9089 
Fonte: Estudo SPTrans e proposta comercial 

                                                
6
 O valor de remuneração para a área 4 na coluna do estudo da SPTrans refere-se ao estudo feito na época da licitação de 

2002/2003 e, para fins de comparabilidade, deveria ser atualizado para a data equivalente à data em que o Consórcio da área 4 
apresentou a remuneração por passageiro em sua Proposta Comercial em 2007. 
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4. Revisão da Estrutura do Fluxo de Caixa apurado na Proposta 
Comercial 

Esta seção do relatório apresenta a revisão da estrutura de fluxo de caixa adotada em cada Proposta 
Comercial, sob o ponto de vista de aderência à metodologia usual e amplamente adotada no mercado. 
 
A revisão realizada apontou diferenças que impactam os resultados apurados. 

 

As análises realizadas pela EY consideraram três cenários, quais sejam: 

 
 Cenário 1: ajustes da EY na estruturação do fluxo de caixa, na forma de cálculo do 

investimento em capital de giro, desconsiderando-se o capital de giro inicial e seu retorno ao 

final do prazo da concessão, com as correções nos cálculos apresentados pelos 

concessionários. As taxas apuradas nesse cenário representam tão somente uma sensibilidade 

que representa um limite máximo de TIR em função da impossibilidade de se avaliar a 

adequação dos valores de capital de giro inicial informados nas propostas comerciais. Quanto 

mais próximo de 0 for esse valor, mais próximo da taxa simulada nesse cenário seria o retorno 

dos concessionários. Da mesma forma, quanto mais próximo do valor de capital de giro inicial 

informado nas propostas comerciais, mais próximo das TIR originalmente apresentadas seria o 

retorno dos consórcios;  

 Cenário 2: ajustes da EY na estruturação do fluxo de caixa, na forma de cálculo do 

investimento em capital de giro, mantendo-se o capital de giro inicial e seu retorno ao final do 

prazo da concessão, com correções nos cálculos apresentados pelos concessionários.  

 

No Cenário 1, foram mantidas todas as premissas, metodologias e valores adotados pelos Consórcios 

Concessionários, exceto a construção do fluxo de caixa, o cálculo do capital de giro inicial e os cálculos 

de tributos diretos (IR/CSLL) e indiretos (PIS), conforme legislação vigente e revisão da equipe técnica 

da EY especializada em tributos. 

 

No cenário 2, considerou-se a manutenção da estimativa de capital de giro inicial, acrescida do 

investimento em capital de giro ao longo da operação, além dos ajustes nos cálculos dos tributos, 

conforme o Cenário 1. 

 

Para fins comparativos, foi apurada a TIR em cada cenário e comparada ao resultado calculado pelos 

concessionários e declarado como TIR nas planilhas da Proposta Comercial. 

Tabela 15 – Resultados de TIR nos Cenários EY 
 

Área 
Operacional 

TIR Declarada na 

Proposta Comercial 

TIR Apurada 

Cenário 1 

TIR Apurada 

Cenário 2 

1 31,34% 58,95%  41,27% 

2 26,11% 44,77% 24,61% 
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Área 
Operacional 

TIR Declarada na 

Proposta Comercial 

TIR Apurada 

Cenário 1 

TIR Apurada 

Cenário 2 

3 31,67% 58,73% 29,34% 

4
7
 18,00% 16,09% 15,88% 

5 30,45% 56,42% 28,35% 

6 30,78% 40,67% 28,62% 

7 30,23% 43,08% 28,67% 

8 27,10% 37,67% 25,23% 
Fonte: Anexo às propostas comerciais dos Consórcios e recálculo EY, a partir dos dados da proposta comercial. 
 

Como se pode observar, os pontos de atenção identificados na construção do fluxo de caixa originaram 

taxas de retorno mais elevadas do que aquelas apresentadas na Proposta Comercial, exceto para a área 

operacional 4, que resultou em retorno abaixo do que se previa. 

 

Nesse contexto, pode-se efetuar a seguinte análise: 

 
 Considerando-se que o valor da remuneração por passageiro transportado foi o critério 

adotado para avaliação das propostas e que o valor ofertado pelos consórcios, aplicados à 

demanda estimada, resulta na TIR Apresentada; e 

 Considerando-se que a TIR dos fluxos de caixa recalculados pela EY resultou em percentual 

acima da TIR Declarada. 

 

Então, é possível simular o valor de remuneração por passageiro transportado que, aplicado à 

demanda prevista nas propostas comerciais, resultaria na TIR Declarada por cada consórcio. 

 

A EY efetuou os cálculos e o resultado é apresentado na tabela abaixo. 

Tabela 16 – Resultados de Remuneração Por Passageiro nos Cenários 
 

Área Operacional 

TIR Declarada 

Proposta Comercial  

(% a.a.) 

Remuneração 

Proposta Comercial 

(R$) 

Remuneração 

Apurada 

Cenário 1 

(R$) 

Remuneração 

Apurada 

Cenário 2 

(R$) 

1 31,34% 1,0170 0,9368 0,9739 

2 26,11% 0,7114 0,6644 0,7185 

3 31,67% 1,1336 1,0546 1,1479 

4 18,00% 1,6646 1,6948 1,6988 

5 30,45% 0,9756 0,8869 0,9902 

6 30,78% 0,9997 0,9526 1,0146 

7 30,23% 1,1465 1,0628 1,1621 

                                                
7
 Nos cenários apurados pela EY, para a área 4, houve mais de uma inversão no fluxo de caixa. Assim, adotou-se a TIR Modificada 

em substituição à TIR, utilizando-se como taxa de financiamento e reinvestimento a TIR calculada nos Estudos da SPTrans, que 
acabou sendo a mesma TIR apresentada na Proposta Comercial. 
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Área Operacional 

TIR Declarada 

Proposta Comercial  

(% a.a.) 

Remuneração 

Proposta Comercial 

(R$) 

Remuneração 

Apurada 

Cenário 1 

(R$) 

Remuneração 

Apurada 

Cenário 2 

(R$) 

8 27,10% 0,9089       0,8587  0,9226 
Fonte: Anexo às propostas comerciais dos Consórcios e recálculo EY, a partir dos dados da proposta comercial. 
 

Observa-se uma redução nos valores originais de remuneração através da simulação conforme o 

Cenário 1, exceto no caso da Área 4. No Cenário 2, as remunerações por passageiro ficaram acima da 

previsão inicial, fazendo-se exceção à Área 1.  

 

Ressalta-se que esse exercício de simulação não tem como finalidade auditar a remuneração 

estabelecida à época dos contratos de concessão, tendo sido a análise limitada às informações 

acessadas pela EY e que constam da planilha de fluxo de caixa da proposta. 

 

4.1 Considerações Finais 

 

Pela análise das planilhas de cálculo do fluxo de caixa, apresentadas pelos consórcios na Proposta 

Comercial da concessão, observa-se que as mesmas apresentam pontos de atenção de três naturezas 

distintas, quais sejam: 

 
 Consistência de cálculo; 

 Metodológico no que tange à projeção de fluxo de caixa; e 

 Conformidade com a legislação tributária vigente. 

 

Os pontos de atenção podem ser resumidos da seguinte forma: 

 
 Foram identificadas inconsistências nas fórmulas e em cálculos, com pouco ou nenhum impacto 

sobre os resultados; 

 

 Cálculo de tributos diretos não é condizente com a legislação vigente à época; 

 

 Alíquota dos tributos indiretos não é condizente com a legislação e com alíquotas tributárias 

vigentes à época (PIS, IR, CSLL, Tributos sobre Movimentação Financeira). 

 

 Demanda de Passageiros com tendência otimista quando comparada ao estudo preliminar da 

SPTrans, que serviu de referência no Edital de Licitação, e, mais ainda, em comparação à 

demanda efetivamente registrada, verificada a posteriori; 

 
 Os valores de capital de giro inicial informados nas propostas comerciais tem alto impacto 

sobre a TIR. Nesse sentido, entende-se que a fundamentação operacional e financeira desse 

item deva ser estudada detalhadamente quando da elaboração dos novos editais de licitação.  
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 A metodologia de apuração de fluxo de caixa aplicada não está integralmente aderente aos 

padrões de Mercado devido a: 

i. Ausência do cálculo de investimento em capital de giro; e 

ii. Amortização dos bens reversíveis da concessão descasados da data de entrada do 

investimento no fluxo de caixa. 
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5. Anexos 

5.1 Metodologia de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 

 

Neste método, o desempenho do projeto é analisado sob o enfoque operacional, sendo que o resultado 

não operacional é, geralmente, avaliado à parte. O trabalho é desenvolvido em três etapas 

consecutivas: 

• Identificação de parâmetros econômicos que influenciam a operação da empresa; 
 

• Projeção dos resultados esperados; e, 

 
• Análise dos resultados. 

O custo do Capital Próprio, estimado pelo método CAPM (do inglês Capital Asset Pricing Model), mostra 

o retorno esperado e o nível de risco para o investidor. O cálculo desse risco considera dois fatores: 

risco setorial e risco de liquidez.  

Para estimar o custo de financiamento por meio do Capital Próprio, foram utilizados dados do mercado 

norte-americano. Assim é necessário acrescentar ao modelo o “risco país”. 

A equação do modelo CAPM é a seguinte: 

   PRRRERR fmfe    

Onde: 

eR  = Custo do Capital Próprio; 

fR  = Taxa de retorno de um ativo livre de riscos;  

  = Risco sistêmico comparado com o de empresas comparáveis; 

  fm RRE   = Retorno esperado da carteira de mercado comparada com a taxa de retorno de um 

ativo livre de riscos; e, 

PR = Risco País. 

Vale ressaltar que o Risco País foi calculado através da média de 12 meses do EMBI+ País a que se 

refere (Emerging Markets Bonds Index), calculado pelo banco americano JPMorgan. Este índice mede o 

spread médio entre os títulos externos emitidos pelo governo brasileiro, denominados em dólares, e os 

títulos do tesouro americano. 

Em relação aos betas, adotou-se o seguinte procedimento: 

• Definição e seleção de empresas comparáveis; 
• Determinação de suas correlações com os mercados de ações relevantes; e, 
• Cálculo dos Betas ponderados, que serão utilizados para determinar o risco das empresas. 
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É importante notar que os betas observados nos mercados de capitais para empresas comparáveis 

incluem os diferentes graus de alavancagem dessas empresas. Assim, é necessário extrair o fator de 

alavancagem, para calcular o fator de risco determinado pelo mercado sobre os riscos operacionais 

inerentes ao negócio. 

Para tal, a seguinte fórmula é empregada: 

  











E

D
T

d

11




 

Onde: 

d  = Beta Desalavancado – risco de ações de empresas comparáveis, sem considerar a alavancagem 

de cada uma delas; 

  = Beta alavancado – risco de ações de empresas comparáveis, acrescido da alavancagem de cada 

uma delas; 

T  = Alíquotas de Impostos de Renda e Contribuição Social para cada empresa comparável; e, 

E

D
 = Dívida/Patrimônio Líquido de cada empresa comparável. 

Definida a estrutura de capital anual do projeto, o novo Beta anual deverá ser calculado, agora 

realavancado, com base na seguinte fórmula: 

  

















t

tdr
E

D
T

t
11  

Onde: 

tr
  = Beta Realavancado a ser usado como base para o cálculo do custo de financiamento (fornecido 

por suas próprias fontes); 

d  = Beta Desalavancado – risco de ações de empresas comparáveis, sem considerar a alavancagem 

de cada uma delas;  

tT  = Alíquotas de Impostos de Renda e Contribuição Social para cada empresa comparável; e, 

tE

D








= Dívida/Patrimônio Líquido da empresa em análise. 

Por fim, os resultados do projeto foram analisados através de metodologias reconhecidas de análise 

financeira, que possibilitam a melhor compreensão dos principais índices de desempenho. 
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Para tanto, foram utilizados 2 (dois) indicadores principais, quais sejam: 

• Valor Presente Líquido (VPL); e, 

• Taxa Interna de Retorno (TIR). 

Apresentam-se descritas, a seguir, as metodologias utilizadas para o cálculo desses indicadores. 

 

5.2 VPL dos Fluxos de Caixa 

 

O Valor Presente Líquido (VPL) de um projeto é a soma dos valores presentes de cada um dos fluxos de 
caixa, tanto positivos como negativos, que ocorrem ao longo da vida estimada para determinado 
projeto. 

A equação geral de cálculo do Valor Presente Líquido é a seguinte: 
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Onde: 

• FCt é um fluxo de caixa no período j  [0 ; n]; 
 

• i é a taxa de desconto utilizada; e 

 
• n é o tempo estimado de vida do projeto. 

 

Uma vez que o Valor Presente Líquido tenha sido calculado, a regra hipotética para a tomada de 
decisões sobre investimentos tende a obedecer ao seguinte critério: 

VPL > 0  Aceitar o projeto; 

VPL < 0  Rejeitar o projeto; 

Um Valor Presente Líquido maior que zero significa que o projeto apresenta um retorno maior que a 
taxa de desconto utilizada, que, conforme será visto, deveria indicar o custo de oportunidade de se 
investir em tal projeto. 
 
 

5.3 Taxa de Desconto – WACC 

 

A taxa de desconto usada para calcular o fluxo de caixa a valor presente corresponde ao Custo Médio 
Ponderado do Capital. 
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O custo do capital é obtido através da ponderação entre o custo do capital próprio e o custo da dívida, 
levando em consideração a relação entre capital próprio e capital de terceiros. 

O Custo Médio Ponderado de Capital, WACC, é definido pela seguinte fórmula: 

WACC = % Equity * Ke + % Debt * (1 – Impostos) * Kd 
 
Onde: 
 
% Equity = proporção de capital próprio investido na concessão; 
 
Ke = Custo de Capital Próprio, CAPM (em inglês, Capital Asset Pricing Model); 
 
% Debt = proporção de capital de terceiros (dívida) na concessão; 
 
Kd = Custo da dívida, que foi considerado de acordo com a amostra de contratos de financiamentos das 
empresas que compõem os consórcios analisados; 
 
Impostos = Imposto de Renda + Contribuição Social, em percentual. 
 
 

5.4 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) representa a rentabilidade interna de um investimento, devendo esta 
ser comparada com a Taxa Mínima de Atratividade, a fim de se verificar a potencialidade de um 
projeto. A TIR é a taxa na qual o Valor Presente Líquido (VPL) dos fluxos de caixa, positivos e 
negativos, do empreendimento, durante todo o período projetivo é equivalente à zero.  

A TIR obedece à seguinte fórmula: 

    011 


j
n

oj

iFCj  

Onde: 

• i é a taxa de retorno, ou TIR; 
 

• FCj é um fluxo de caixa qualquer, genérico, para j = [0 ; n]. 

A TIR deve ser analisada em conjunto com o valor do empreendimento, uma vez que se trata de um 
indicador relativo ao volume de investimentos realizados, não apontando, em termos monetários, o 
ganho esperado para o empreendimento. 

Porém, visto isoladamente, quanto maior este indicador se apresentar, melhor será a atratividade do 

empreendimento aos seus investidores. As vantagens de se utilizar a TIR são a facilidade de 

interpretação dos resultados e a condição de não ser necessária a fixação de uma taxa de desconto. 

Alguns dos pontos críticos na utilização da TIR como metodologia de análise de viabilidade econômico-

financeira são as seguintes: 
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• Não informa o volume de capitais envolvidos, já que o indicador fornece apenas uma taxa de 
retorno, sem oferecer análise em termos de valores absolutos. Neste caso, a TIR não fornece o 
montante de lucros, investimentos ou outros valores financeiros importantes na análise do projeto; 

 
• Há casos em que ocorre mais de uma TIR para o mesmo projeto, fato que decorre da existência de 

mais de uma inversão de sinal nos fluxos de caixa da empresa; e 

 
• Podem ocorrer casos em que haja mais de um Custo de Oportunidade. Quando um projeto é muito 

longo, as taxas de juros de curto prazo podem ser diferentes. Desta maneira há controvérsias com 
relação a qual taxa utilizar como custo de oportunidade no momento de compará-la com a TIR para 
se verificar a viabilidade do projeto. 

 
 

5.5 Taxa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 

 

A TIR Modificada é um indicador financeiro utilizado para determinar a atratividade de um 
investimento. A TIR não é utilizada para calcular fluxos de caixa negativos após o período inicial de 
investimento. No entanto, em alguns casos, essa situação acontece e o que a TIR Modificada faz é 
assumir que todos os fluxos de caixa positivos do projeto serão reinvestidos (neste caso utilizando a 
taxa que reflete o mínimo de atratividade) ao valor final do fluxo, enquanto os valores negativos serão 
trazidos a valor presente (também ao mesmo custo de oportunidade), incluindo-os ao investimento 
inicial do projeto. 

Desta forma, confrontam-se o valor final com o valor presente do fluxo e a relação entre esses valores 
é o que representa a TIR Modificada. 

O cálculo da TIR Modificada obedece à seguinte fórmula:  

 nTIRMVPVF  1 , 

1

1











n

VP

VF
TIRM , 

Onde: 

• TIRM = TIR Modificada; 
 

• VF = Valor final do fluxo de caixa do empreendimento; 

 
• VP = Valor presente do fluxo de caixa do empreendimento; 

 
• n = Número de períodos do fluxo de caixa. 
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5.6 Glossário 

CAPM (Capital Asset Pricing Model) – Custo de Capital Próprio, o custo de capital corresponde à taxa 
de rentabilidade exigida pelos investidores como compensação pelo risco de mercado ao qual estão 
expostos. 

EBT (Earnings Before Taxes) – Lucros antes de impostos. 

EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) – Lucros antes de encargos financeiros (pagamento de 
juros) e impostos. 

EBTIDA (Earnings Before Taxes Interests Depreciation and Amortization) – Lucros antes de impostos, 
encargos financeiros, despesas com depreciação e amortização. 

EMBI (Emerging Markets Bonds Index) – índice calculado pelo banco americano JPMorgan que mede o 
spread médio entre os títulos externos emitidos pelo governo brasileiro, denominados em dólares, e os 
títulos do tesouro americano. 

TIR - Taxa Interna de Retorno - Taxa que quando desconta um fluxo de caixa torna seu VPL igual à zero. 
Ou seja, a rentabilidade relacionada a um fluxo de caixa. 

TIRM - Taxa Interna de Retorno Modificada - Taxa adotada, em substituição à TIR, quando se observam 
fluxos negativos após o período inicial, ocasionado mais de uma inversão de sinal no fluxo de caixa.  

VPL – Valor Presente Líquido do projeto é a soma dos valores presentes de cada um dos fluxos de caixa, 
tanto positivos como negativos, que ocorrem ao longo da vida estimada para determinado projeto. 

WACC (Weighted Average Cost of Capital) - Custo Médio Ponderado de Capital se trata do custo de 
capital associado a um projeto ou a uma empresa que considera a estrutura de capital do mesmo e o 
pondera pela proporção estabelecida entre a participação de capital próprio (equity) e capital de 
terceiros (debt). 

 
 
 
 


